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1

باشدداشتهخودهایگوسالهازبایددامداریهرکهمهمیآمار

نمي شود،گرفتهجدیچندانكهبخشيامادارند،زیادیتوجهآمارنگهداریبهگاودارانامروزه

علتبهمي تواندبسرعتگلهدامپزشكدقیق،آمارچندباتنها.استگوساله هاسالمتآمارنگهداری

هچكهشودمتوجهوببردپيگوساله هادرپنومونيیااسهالمانندهایيبیماریبروزاحتمالي

.استدادهجواببهتردرمانيروشهای

برایفترچهدیكداشتنمثالبعنوان.باشددسترسقابلوسادهبایدگوساله هاآمارثبتسیستم

داردبیشتریاهمیتآنهانوشتنكهمواردیاما،.استكافيممكنشكلساده ترینبهآمارثبت

:ازعبارتند

شدههخوراندآغوزآنهابههنگامچهشده اند،متولدهنگامچهگوساله هاكهبدانیمدقتبهباید

.چیستاستخوراندهآغوزآنهابهكهكسينامواست

كار،این.شودثبتگاوآنناماستبهتراستشدهخوراندهگوسالهچندینبهگاویآغوزاگر

ند،شومنتقلگوساله هابهآغوزباكه«لوكوز»یا«یون»بیماریسبببهگاوهاحذفبرای

.دارداهمیت

بسیار مهم است كه كارگران دامداری بدانند كه چه آماری را باید نگهداری كنند.
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شماره گوش
جنسیت 

(نر یا ماده)
روز تولد ساعت کارگر زایشگاه ساعت

کارگر 

آغوزدهنده

:می بینیدنمونه یك برگ از دفتر آمار گوساله ها را در زیر 

ي چنین سیستم آماری به دامپزشك كمك مي كند كهه در چنهدین زمینهه مههم بهه درسهتداشتن 

از روی مي تهوان. این آمار مي تواند گام نخست برای حل مشكل خوراندن آغوز باشد. تصمیم گیری كند

ینكه همه دفتر آمار پي برد كه آیا خوراندن آغوز به گوساله تازه زا به موقع انجام شده است یا خیر و یا ا

تي گوساله هایي كه توسط یك كارگر خاص گرفتهار ایهن مشهكل مي شهوند، كهارگر از كارههای مهدیری

خوراندن آغوز به اندازه كافي آگاهي دارد یا خیر؟ 

مانند شها  سهوزی، درمهان زخهم نهاف، )آمار درمان گوساله ها و هر كاری كه با آنها انجام مي گیرد 

دفتهر آمهار بایهد در( واكسیناسیون، خوراندن الكترولیت، درمان با آنتي بیوتیك یها داروی دهد التههاب

.شماره گوش گوساله های تلف شده باید نوشته شوند. نوشته شود

:این آمار می تواند در چندین زمینه به دامپزشك کمك کندنگهداری 

مهاری و دامپزشك باید كاری كند كه شهمار بی:.درصد بیماری یا مرگ حتي در بهترین مدیریت ها

.مرگ از درصد قابل قبول بیشتر نشود

 درصهد 5ر از مرگ گوساله هایي كه زنده متولد شده اند، تا پیش از شیر گرفتن نبایهد بیشهتدرصد

.استدرصد 3تا 2در برخي دامداری های بسیار خوب این مورد كمتر از : شود

 درصد برسد25گوساله ها پیش از شیر گرفتن نباید به بیشتر از درمان .

 چقهدر ... و هایي مانند اسهال، پنومونيباید بداند سن گوساله در هنگام ابتال به بیماریدامپزشك

.استبوده است و درمان آن چه مدت طول كشیده 
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اسهال،مانندغیرعادینشانه هایبارنخستینكههنگاميبهگوساله هاسنمیانگیندانستن

درنخستامگبرداشتنبرایراكارشكهمي كندكمكدامپزشكبهتبیابیني،آبریزشسرفه،

.دهدانجامبهتربیماریدوبارهشیوعصورت

داروهابرخيكهاستشدهمشخصخوبيبهاست؟شدهمصرفدرمانبرایمناسبدارویآیا

اززیادیتعداداگر.نمي دهندپاسخدیگردامداریدراماهستند،كارآمددامدارییكدر

جانشیندیگریآنتي بیوتیكباشدالزمشایدنمي دهند،پاسخآنتي بیوتیكنخستینبهگوساله ها

نیزخونراهازكهدارندنیازمي خورانیمالكترولیتآنهابهكهگوساله هایيبیشتراگریا.شودآن

.دهیمتغییرراگوساله هاایندرمانروشباشدالزمشایدبرسانیم،مایعاتآنهابه

بدونامادهد،تغییررادامداریدردرمانشیوهگلهدامپزشكمي شودالزمموارداغلبدر

.استدشواریبسیاركارآماربهدسترسي

با.شودقلمنتنیزكامپیوتردرویژهافزارهاینرمبهتواندميمي شودنوشتهدفترایندركهآماری

.خیریادكنميبروزگلهدرمعینفصلدرخاصمشكلیكآیاكهبردپيدرازمدتدرمي تواناینكار

م گیریتصمیهنگامدرمثالبعنوان.باشدسودمندنیزآیندهدرتواندميگوساله هربیماریآمار

یااستداشتهپنومونيگوسالگيدورهدركهبردپيتوانميكم،شیردهيباگاویكحذفدرباره

.خیر

From: Hoards Dairyman


